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Ficha da Acção

Designação Dos tablets aos Apps - a nova sala de aula

Região de Educação Área de Formação A B C D
Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C15 Descrição Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática),
Cód. Dest. 99 Descrição Professores do ensino básico, secundário, de educação especial e educadores de
infância

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7009174 Nome ALBERTO RECUERO MARTIN DA SILVA REGO Reg. Acr. CCPFC/RFO-15732/03
Componentes do programa Todas Nº de horas 25

B.I. 8170694 Nome Fernanda Carvalho Magalhães Reg. Acr. CCPFC/RFO-37260/16

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 25    Nº de Créditos 1

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
Numa sociedade em permanente devir, as Tecnologias da Informação e Comunicação assumem um papel fundamental
e os professores encontram nelas um canal privilegiado para melhorar o seu desempenho na prática pedagógica e
estabelecer uma relação mais estreita e mais próxima com os seus alunos. Neste sentido, os dispositivos IOS e
Android e as Apps assumem-se como uma ferramenta poderosa no apoio ao desenvolvimento de uma prática
pedagógica sustentada pela utilização das T.I.C..
Com a chegada dos dispositivos móveis à escola, muitas dúvidas ainda subsistem. “Afinal o que são os tablets?” “Quais
as caraterísticas dos Tablets?” “Que Apps podem ser utilizadas com os alunos em contexto pedagógico?”
Encetando um plano formativo que visa dar resposta a tais questões, neste curso de formação os professores dispõem
de uma excelente oportunidade de articular conteúdos educativos com as novas tecnologias. Assim, poderão (re)inovar
as suas práticas educativas, utilizando software específico para cada uma das áreas do saber. Para criar estabilidade
no trabalho e manter a atual organização em classe, acrescentando pormenores inovadores às suas práticas, os
professores poderão trabalhar com todos os alunos em rede, havendo uma convergência sincronizada da atenção dos
alunos para os conteúdos a aprender, tornando as aulas mais motivadoras, atrativas ricas e diversificadas.
Assim, neste curso de formação, estaremos, portanto, a caminhar rumo a uma planificada e adequada implementação
pedagógica dos Tablets em contexto educativo.
A mobilização dos saberes e a utilização dos materiais produzidos permitirá a cada formando avaliar e identificar os
efeitos produzidos nos processos de ensino e de aprendizagem.
Objectivos a atingir
- Conhecer aspetos relacionados com o hardware e software dos dispositivos IOS e Android;
- Explorar as Apps específicas dos dispositivos IOS e Android;
- Promover o contacto com novas perspetivas didáticas, baseadas na utilização dos dispositivos IOS e Android;
- Desenvolver competências de planificação de aula, na qual surja a articulação entre as áreas do saber e as T.I.C.;
- Desenvolver experiências de aprendizagem nos Tablets que promovam nos alunos a capacidade de raciocinar e
descobrir;
- Produzir materiais potencializadores da aprendizagem, com base em suportes informáticos e na experiência com os
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dispositivos IOS e Android;
- Conhecer e explorar o conceito de 'paperless classroom' nas práticas educativas;
- Utilizar os Tablets no contexto pedagógico de forma adequada;
- Criar condições para a troca de experiências, de metodologias e materiais didácticos.

Conteúdos da acção
1. O enquadramento geral dos Tablets no contexto pedagógico e suas especificidades (Hardware e Apps) - 5h
2. Elaboração de texto, vídeo, podcasts, apresentações, imagens, ficheiros pdf, e-books, mapas conceptuais, etc.) -
5h
3. Questionários, escrita colaborativa em plataformas digitais, fotografia digital, uso de audio e video, apresentação de
apps, jogos didáticos - 5h
4. Apps: socrative, google drive, Evernote, Googleplus, iBooks, i-Nigma, Kahoot, Plickers, indmeister, Plikers, Quizlet,
ThingLink, Realidade Virtual que suportem conteúdos e atividades de aprendizagem, comunicação e auto-avaliação -
10h
Metodologias de realização da acção
A ação, na modalidade de Curso de Formação, tem duração de 25h.
As sessões de formação decorrerão no sentido de efetuar uma análise e reflexão das práticas educativas e de novas
propostas de prática pedagógica com o uso dos dispositivos IOS e Android.
As intervenções dos formadores serão eminentemente teóricas/exploratórias (exploração dos conteúdos da ação) e
serão convidados professores/formadores de diversas áreas disciplinares (sempre acompanhados pelos formadores)
com o objetivo de articular o seu conhecimento (pedagógico/didático/conteúdos educativos) às potencialidades destes
novos dispositivos, pelo que cada sessão será complementada com uma componente prática (elaboração de materiais
para a sala de aula).
O planeamento das intervenções é o seguinte:
Conteúdo 1 - Formadores e Carmo Mendes
Conteúdo 2 - Formadores e José Oliveira
Conteúdo 3 - Formadores e Luís Pires
Conteúdo 4 - Formadores e Paulo Botelho, Teresa Bastos, Teresa Sousa
Todas as sessões se desenvolverão a partir de momentos de trabalho cooperativo (pequeno grupo e grande grupo) e
de trabalho individual, que permita estimular a reflexão e renovação das práticas pedagógicas com base na utilização
dos Tablets e dos respetivos Apps educativos.
Em suma, cada sessão terá uma componente teórica/expositiva, sempre acompanhada da exploração de materiais de
suporte, e uma componente prática que permita a conceção, a experimentação e a avaliação das novas práticas e
materiais curriculares com uso dos Tablets e Apps exploradas.

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

- Pontualidade/Participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%
- Projeto de trabalho/Poster/vídeo/e-book (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
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